
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ 2563 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

----------------- 
รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางโสภา  หาญขุนทด ประธานสภา อบต.ทับพริก 
2 นายบุญมาก  เพ่ิมผล รองประธานสภา อบต.ทับพริก 
3 นางค าเวียง  จอมรัตน์ เลขานุการสภา อบต.ทับพริก 
4 นางสาวนุชรา หมื่นพรม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 1 
5 นางบังอร  ช่อชบา สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 2 
6 นายบุญเลิศ  เงางาม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 3 
7 นางรัชนี  บุญญาสุ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
8 นายเจริญชัย  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 4 
9 นายประสิทธิ์  ผันผยอง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 

10 นายเมฆี  สุขเข็ม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 5 
11 นายเจษฎา  บุญแถม สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
12 นายวิเชียร  เรืองสุข สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 6 
13 นายแมนสวง  สายมิ่ง สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 

 

รายชื่อผู้ไมม่าประชุม 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

นายแสงจันทร์  สามล สมาชิกสภา อบต.ทับพริก หมู่ที่ 7 ลากิจ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบดินทร์  ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก 
2 นายภาราดร  เชื้อค าศรี รองนายก อบต.ทับพริก 
3 นายธนะเทพ  ซาเฮา รองนายก อบต.ทับพริก 
4 นายทองแดง  วรค า เลขานุการนายก อบต.ทับพริก 
5 จ่าเอกไชโย  อินอุ่นโชติ หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัด 
6 รตอ.ภูวิศ  ลิขิตปัญญา รอง สวป.สถ.คลองน้ าใส 
7 จตอ. อุดม ทองประสงค์ สายตรวจต ารวจต าบลทับพริก 
8 ร้อยตรีปฏิพันธ์ เสาวัง ร้อย ทพ.1302 
9 จ่าสสิบเอกไพบูลย์ ยางศรี จ่ากองร้อยทหารพรานที่ 1113 

10 นางปราณี ค าไกร ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
11 นางสาววรุพันธุ์ ท ากิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
12 นายวิชัย มณีจันทร์ ผอ.กองช่าง 
13 นายสันติภาพ สารการ นักวิการศึกษา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
14 นางสาวชลิสา หลักค า นักทรัพยากรบุคคล 
15 นายประชุม ศรีตรีเวช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  
16 นายรุ่งเพชร พิมอ่อน ก านันต าบลทับพริก 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นางค าเวียง จอมรัตน์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ทับพริก ได้กล่าวเชิญนางโสภา หาญขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ด าเนินการจุดธูป – เทียน   
บูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2563 ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางโสภา หาญขุนทด 1.1 แจ้งนายแสงจันทร์ สามล ส.อบต.หมู่ 7 ลากิจ และนายเจษฎา บุญแถม เข้าช้า 
ประธานสภาฯ 1.2 แจ้งอ าเภออรัญประเทศ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์
และสามเณร จ านวน 89 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราช
สักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวัน เวลาและ
สถานที่ดังนี้ 

1. เวลา 07.00 น.พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ 
ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 

2. เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 

3. เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ 

   

มติที่ประชุม - รบัทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยท่ี 3
ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

นางโสภา หาญขุนทด   - ให้เลขาสภา อบต.ทับพริก อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
นางค าเวียง จอมรัตน์   - อ่านรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  
เลขาสภาฯ   ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
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นางโสภา หาญขุนทด - รายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก ที่เลขานุการสภา อบต.ทับพริก ได้อ่านรายงาน 
ประธานสภาฯ  การประชุมสภา ฯ แล้ว มีสมาชิกสภาฯท่านใด ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมรายงานการประชุม

หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

- เห็นชอบ 13 เสียง   ลากิจ    1    เสียง  
- ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องด่วน (ปัญหาอุปสรรคในต าบลทับพริก) 
 3.1 เรื่อง แจ้งนายกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรในที่ประชุมตามหนังสือกระทู้ถาม เรื่อง รายละเอียดการใช้
งบประมาณตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
และการศึกษาดูงาน ซึ่งตั้งงบไว้ที่ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) (หน้า 9/70) ดังนั้น เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวมีความ
ชัดเจน เห็นควรชี้แจงรายละเอียด ตามท่ีได้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563    
นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญนายกฯ ชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายบดินทร์ ลาน้อย  - ตามท่ีนายเจษฎา บุญแถม ส อบต.หมู่ที่ 6 ได้ยื่นแบบเสนอกระทู้ถามฯ นั้น 
นายก อบต.  ให้ทางฝ่ายบริหาร แจ้งค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสภาฯ ในครั้งนี้

นายกขอชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)  
  - ทาง อบต.ทับพริกได้ท าหนังสือรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส าหรับป้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังอ าเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
นายเจษฎา บุญแถม  - ตามท่ีนายกฯ ได้ชี้แจง ได้น าเอกสารมาให้สมาชิกสภาฯแล้ว ในการใช้จ่ายเงิน 
ส.อบต. หมู่ที่ 6  งบประมาณ 300,000.- บาท แล้ว ผมเป็นห่วงในการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

การใช้จ่าย ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็ดี ถ้าเกิดประโยชน์น้อย ไม่คุ้มค่าในครั้งนี้ การ ใช้
จ่ายควรเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ถ้ามีการโอนงบประมาณในครั้งต่อไป ขอให้
ทางฝ่ายบริหารแจ้งต่อสภาฯให้รับทราบด้วย กระผมก็ไม่ติดใจในการใช้จ่ายครั้งนี้  

 นางโสภา หาญขุนทด  - แจ้งไม่ติดใจในการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งนี้เช่นกัน 
ประธานสภาฯ   
รตอ.อุดม ทองประสงค ์  - ถ้ามีเหตุการณ์เกิดข้ึนในชุมชนสามารถโทรแจ้งได้ โทร 089 – 5157391  
สายตรวจต าทับพริก  
จ่าสิบเอกไพบูลย์ ยางศรี  - แจ้งกองร้อย ทพ 1113 มาปฏิบัติหน้าที่แทนกองร้อย ทพ 1105 
กองร้อย ทพ 1113   - วันนี้ทางผู้กองได้เดินทางไปประชุมที่ฝั่งกัมพูชา ถ้าชุมชนมีอะไรให้ทางกองร้อยช่วยก็

ปรสานได้เลย เบอร์ ผบ.ร้อย 098 – 0624252 เบอร์รอง 098 – 8257107 ทาง
กองร้อย ทพ. 1113 ยินดี 
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นายรุ่งเพชร พิมอ่อน - ขอขอบคุณทางหน่วยงานที่ซ่อมแซมถนนลูกรังพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 ประมาณ 2 กิโลเมตร 
ก านันต าบลทับพริก - แจ้ง ส.อบต.แต่ละหมู่ท่ีมีความต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนสามารถเขียนโครงการ 

แล้วรวบรวมส่งให้ อบต. อบต.จะส่งโครงการดังกล่าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 
3 สระแก้ว (นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์) อีกที 
- แจ้งเกี่ยวกับภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ต าบลทับพริกและต าบลใกล้เคียง 
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งพืชผลทางเกษตรเกิดความเสียหาย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วง แหล่งน้ าไม่มีน้ า สอบถามทาง อบต.มีงบประมาณช่วยเหลือ ผู้ที่
มีพืชผลทางการเกษตรเสียหายไหม 
- แจ้งปีนี้ วัดคลองหว้า จะมีการจัดงานกฐิน ในวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563 

นายประชุม ศรีตรีเวช - แจ้งเสียงตามสายของหมู่ที่ 5 ดังไม่ทั่วถึงฝากช่างเข้าไปซ่อมด้วยครับ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  - ขอขอบคุณ โครงการขยายท่อประปาของหมู่ที่ 5 ปัจจุบันใช้น้ าได้อย่างทั่วถึงแล้ว 
นางสาววรุพันธุ์ ท ากิจการ - แจ้งไฟรายทางซอยบ้านตาผงดับ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ - แจ้งเพ่ือทราบ อบต.ทับพริก จะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ  
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด ในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2563 ณ ที่ท าการ อบต.ทับพริก 
นายบดินทร์ ลาน้อย - แจ้งกองร้อย ทพ.1113 ที่ย้ายมาปฏิบัติในต าบลทับพริก ฝากประชาชนที่ท าการ 
นายก อบต. เกษตรแนวถนนศรเีพ็ญของให้ท่านอ านวยความสะดวกให้ด้วย 

 - โครงการที่ก านันพูดถึง ให้ส ารวจโครงการแล้วส่งให้ทาง สส.เขต 3 ก็มีเรื่องอ่างเก็บ
น้ าบ้านคลองหว้า มีปัญหาน้ าแห้งเนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ าฝนน้อย อย่างให้มีการแก้ไข 
- ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ฝนตกทิ้งช่วง ท าให้ภาคการเกษตรเสียหาย โดยเฉพาะ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทาง อบต.ทับพริก ตั้งงบไว้อยู่ แต่ยังไม่มีหนังสือจากทางอ าเภอและ
ส านักงานเกษตร ไม่มีข้อมูลผู้เสียหาย 
- ส าหรับเรื่องเสียงตามสายของหมู่ที่ 5 จะให้ช่างเข้าไปแก้ไขครับ 
- ไฟรายทางให้ทางสมาชิกส ารวจแล้วท าหนังสือแจ้งมาท่ี อบต.เลย 
- ผอ.กองช่าง ก าลังด าเนินการจัดซื้อวัสดุในการซ่อมไฟ 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนายกแจ้งเพื่อทราบ 
นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งในส่วนระเบียบวาระท่ี 3 (3.1) ทาง อบต.ทับพริก ได้ท าหนังสือรายงานในการใช้ 
นายก อบต.  จ่ายงบประมาณให้กับทางหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้ว ด าเนินการตามขั้นตอนทุก  

ขั้นตอน 
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
             5.1 เรื่อง  เพื่อพิจารณาเห็นชอบการแปรญัตติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามเอกสารแนบท้าย) 
นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ี อบต.ทับพริก ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ประธานสภาฯ   เสนอที่ประชุมพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว เมื่อคราว

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และ
พิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินั้น ที่ประชุมได้มีมติให้จัดการประชุมพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ จึงได้จัดการประชุมขึ้นในวันนี้ 
และตามที่สภา อบต.ทับพริก ได้มีประกาศสภา อบต.ทับพริก  เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรายงาน
การพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

นายแมนสวง สายมิ่ง  - กระผมนายแมนสวง สายมิ่ง ส.อบต.หมู่ที่ 7 ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานการพิจารณาและแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2564 ดังนี้ 
     - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค า

แปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และให้ส่งคืนประธานสภา อบต.
ทับพริก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เพ่ือน าเสนอต่อสภา อบต.ทับพริก ในวันที่ 
14 สิงหาคม 2563 เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไปนั้น บัดนี้
คณะกรรมการได้ด าเนินการประชุมพิจารณาแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 
ซึ่งผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าวนั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 3 
คะแนน ต่อ 0 คะแนน ให้มีการแก้ไขตามค าแปรญัตติ จากที่มีผู้เสนอแปรญัตติ ดังนี้ 

 

     *นายบดินทร์ ลาน้อย นายก อบต.ทับพริก เป็นผู้เสนอค าแปรญัตติ ดังนี้ 
     - การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 1 เรื่อง ขอลดรายจ่าย แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ 800,000.- บาท 
โดยปรับลดครั้งนี้ เป็นเงิน 300,000.- บาท คงเหลือ 500,000.- บาท (ร่าง
ข้อบัญญัติเดิมหน้า 4/71) 

 

     - ขอแปรญัตติดังนี้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ 800,000.- บาท โดยปรับลดครั้งนี้เป็นเงิน 
300,000.- บาท คงเหลือ 500,000.- บาท 
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   เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน เดิมตั้งไว้จ านวน 
4,228,539.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิมหน้า 31/71) น ามาตั้งจ่ายใหม่เป็นจ านวนเงิน 
4,841,125.- บาท เป็นงบประมาณยอดรวมเฉพาะ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ข้อบัญญัติใหม่หน้า 21/50 

 

         มติที่ประชุม  - มีมติให้แก้ไข ตามค าแปรญัตติ ด้วยคะแนน  3 เสียง 
 

- การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 2 เรื่อง ขอลดค่าใช้จ่าย แผนงานบริหาร
ทั่วไป ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม ตั้งไว้ 200,000.- บาท โดยปรับลดครั้งนี้เป็น
จ านวนเงิน 100,000.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิม หน้า 9/71)  

- ขอแปรญัตติ ดังนี้ เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบบุคคลกร (เงินเดือนฝ่ายประจ า) เดิมตั้งไว้เป็นจ านวนเงิน 
1,457,400.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิมหน้า 31/71) ไม่มี ตั้งจ่ายใหม่ในข้อบัญญัติ
ใหม่หน้า 21/50)  

 

มติที่ประชุม – มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ ด้วยคะแนน  3 เสียง 
 

- การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 3 เรื่อง ขอลดค่าใช้จ่าย แผนงานบริหาร
ทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับประมวลผล ตั้งไว้ 
22,000.- บาท คงเหลือ  -  บาท (ร่างข้อบัญญัติ หน้า 12/71) 

- ขอแปรญัตติ ดังนี้ เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) เดิมตั้งไว้จ านวนเงิน 
1,387,139.- บาท (ร่างเดิมหน้า 31) เพ่ือตั้งจ่ายใหม่เป็นจ านวนเงิน 1,999,725.- 
บาท (ข้อบัญญัติใหม่ 21/50) 

มติที่ประชุม   - มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ ด้วยคะแนน  3  เสียง  
 
- การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 4 ขอลดรายจ่าย งานบริหารงานคลัง งบ

ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000.-  บาท โดยปรับ
ลดครั้งนี้ เป็นจ านวนเงิน 50,000.- บาท คงเหลือ 150,000.- บาท (ร่างข้อบัญญัติ
หน้า 15/71) 

- ขอแปรญัตติ ดังนี้ เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เดิมตั้งไว้จ านวน 32,000.- บาท (ร่าง
ข้อบัญญัติเดิม หน้า 35/71) ไม่มี การตั้งจ่ายใหม่อยู่ในข้อบัญญัติใหม่หน้า 26/50 

มติที่ประชุม  -  มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ ด้วยคะแนน  3  เสียง 
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- การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 5 เรื่อง ขอลดรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่าย 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตั้ งไว้  
100,000.- บาท โดยปรับลดครั้งนี้ 50,000.- บาท คงเหลือ 50,000.- บาท (ร่าง
ข้อบัญญัติเดิมหน้า 23/71)  

- ขอแปรญัตติ ดังนี้ เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพฐ.) เดิมตั้งไว้จ านวนเงิน 1,352,000.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิมหน้า 
37/71) ไม่มี การตั้งจ่ายใหม่อยู่ในข้อบัญญัติใหม่หน้า 28/50  

มติที่ประชุม   -   มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ ด้วยคะแนน  3  เสียง 
 

- การพิจารณาค าแปรญัตติที่ 6 ขอลดรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อม ตั้งไว้ 400,000.- บาท โดยปรับครั้ง
นี้เป็นจ านวนเงิน 90,586.- บาท คงเหลือ 309,414.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิมหน้า 
49/71)  

- ขอแปรญัตติ ดังนี้ เพ่ือตั้งจ่ายใหม่ งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จ่ายจริงเป็นเงิน 4,841,125.- 
บาท ร่างเดิมตั้งไว้เป็นเงิน 4,228,539 .- บาท มีความคลาดเคลื่อนควรปรับขึ้นเป็น
จ านวนเงิน 612,586.- บาท ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติให้แก้ไขตามค าแปรญัตติ ด้วยคะแนน  3  เสียง 
 

จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ มีรายละเอียดการบันทึกการรายงานกี่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ 

เห็นควรเรียนมาเพ่ือทราบ และน าเสนอต่อสภา อบต.ทับพริก เพ่ือพิจารณา
ในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ต่อไป 

นางโสภา หาญขุนทด  - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติรายงานการพิจารณาการแปรญัตติต่อสภา อบต.ทับพริก  
ประธานสภาฯ   ผู้เสนอค าแปรญัตติคือ นายก อบต.ทับพริก ใช้ระเบียบข้อ 60 ห้ามไปให้แปรญัตติ

รายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่
ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือค าแปรญัตตินั้น 
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

   - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 
 
 



-8- 
 

นายเจษฎา บุญแถม  - แจ้งในวาระที่ 1 ช่วงรับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6   พ.ศ. 2564 กระผมจะอภิปรายแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา ปีที่ผ่านมาตั้งงบไว้ ปีนี้ไม่ได้ตั้งไว้ แต่ทางผู้บริหารได้เสนอค าแปรญัตติใน
เรื่องนี้ต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว กระผมก็ไม่มีอะไรจะอภิปราย 

นางโสภา หาญขุนทด  - แจ้งมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ก็ขอให้ที่ประชุมสภาฯ              
ประธานสภาฯ  พิจารณาการแปรญัตติที่นายก อบต.ทับพริก เสนอค าแปรญัตติเป็นข้อๆ ไป 
     ข้อ 1 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เดิมตั้งไว้

จ านวนเงิน 4,228,539.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิมหน้า 31/71) น ามาเพ่ือตั้งจ่าย
ใหม่เป็นจ านวนเงิน 4,841,125.- บาท เป็นงบประมาณยอดรวมเฉพราะ งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ข้อบัญญัติใหม่ 21/50) 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1    เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
      

     ข้อ 2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
บุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า) เดิมตั้งไว้เป็นจ านวนเงิน 1,457,400.- บาท (ร่าง
ข้อบัญญัติเดิมหน้า 31/71)ไม่มีการตั้งจ่ายใหม่ อยู่ในข้อบัญญัติใหม่ หน้า 21/50) 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
 
     ข้อ 3 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเ รียนและประถมศึกษา             

งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) เดิมตั้งไว้จ านวนเงิน 1,387,139.- บาท (ร่างเดิม 
หน้า 21/50)  

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
 
 

     ข้อ 4 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ เดิมตั้งไว้จ านวนเงิน 32,000.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิม หน้า 35/71) ไม่
มีการตั้งจ่ายใหม่ อยู่ในข้อบัญญัติใหม่หน้า 26/50 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
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     ข้อ 5 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) เดิมตั้งไว้จ านวน
เงิน 1,352,000.- บาท (ร่างข้อบัญญัติเดิมหน้า 37/51) ไม่มี การตั้งจ่ายใหม่อยู่ใน
ข้อบัญญัติใหม่หน้า 28/50 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
 
     ข้อ 6 งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายใหม่ แผนการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษาจ่ ายจริ ง เป็น เงิน  4,841,125. - บาท ร่ าง เดิมตั้ ง ไว้ เป็น เงิน 
4,228,539.- บาทมีความคลาดเคลื่อนปรับขึ้นเป็นจ านวนเงิน612,586.- บาท ซึ่ง
ตรงกับที่ปรับลดลงเป็นจ านวนเงิน 612,586.- บาท 

มติที่ประชุม     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
 

 5.2 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก (วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ขั้นตอนการลงมติ) 

นางโสภา หาญขุนทด  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2  
ประธานสภาฯ  ก็ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 ขอมติค่ะ 
 

มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในวาระท่ี 2 

     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
   - ก่อนจะด าเนินการพิจารณาล าดับต่อไป (วาระที่ 3) ขอพักการประชุม 10 นาที ่
    เริ่มประชุม เวลา 10.10 น. 
   - เมื่อครบองค์ประชุมก็ขอเริ่มเข้าเรื่องต่อนะค่ะ ค่ะตามท่ีสภา อบต.ทับพริก ได้ประชุม

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ
ที่ 2 และที่ประชุมได้มีมติให้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 นั้น ต่อไปขอให้ที่ประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ
ที่ 3 (การลงมติ) 
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   - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยระเอียดรอบคอบ และขอมติที่ประชุมเห็นควรว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
ควรตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก 

  

มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 3 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับพริก  

     - เห็นชอบ 13 เสียง ลากิจ 1     เสียง 
     - ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
     - งดออกเสียง   -  เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
นางโสภา หาญขุนทด  - เชิญสมาชิกสภา ฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประธานสภา ฯ  - ฝากส านักปลัดซื้อเครื่องอัดเสียง จ านวน 1 เครื่อง 
   - แจ้งหมู่ที่ 1 หอกระจ่ายข่าวมีปัญหา 
   - แจ้งหาก อบต.ทับพริก จะด าเนินการ เรื่อง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยแจ้งให้

สมาชิก อบต.ประจ าหมู่ทราบด้วย 
นางบังอร ช่อชบา  - ฝากนายก, หัวหน้าส านักปลัด ช่วยประสาน เรื่อง พ้ืนที่ทับซ้อนด้วย  
ส.อบต. หมู่ที่ 2  - แจ้งในปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ทับซ้อนได้งบจากจังหวัดเข้าพัฒนา ซ่อมแวมถนนลูกรัง ที่เป็น

หลุมเป็นบ่อ  
นายบุญมาก เพ่ิมผล  - แจ้งส าหรับพื้นที่ทับซ้อน (พ้ืนที่นอกเขตพัฒนาของ อบต.ทับพริก) ฝากทาง อบต.ท า 
รองประธานสภาฯ   หนังสือแจ้งไปที่ ส.ส.เขต 3 ให้ทาง ส.ส.เขต ช่วยประสานให้ด้วย 
นางค าเวียง จอมรัตน์  - แจ้งเสียงตามสาย ไมค์มีปัญหา ไฟช๊อต ฝากช่างเข้าไปแก้ไขด้วย 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นางรัขนี บุญญาสุ  - ปัจจุบันถนนลูกรังในพื้นที่หมู่ท่ี 4 เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรค่อนข้างล าบาก  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นายประสิทธิ์ ผันผยอง  - แจ้งช่างช่วยเข้าไปแก้ไข เรื่อง หอกระจ่ายข่าวหมู่ที่ 5 ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5  ตามปกติด้วย 
นางโสภา หาญขุนทด  - แจ้ง เรื่อง การเข้าร่วมอบรมที่ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างที่ 28 - 30 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกแจ้งเข้าร่วมแล้วจ านวน 8 ราย หากสมาชิกท่านใดต้องการเข้าร่วม

สามารถแจ้งรายชื่อเพ่ิมเติมได้ที่เลขานุการสภาฯ  จะได้แจ้งชื่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ ที่
จัดท าเอกสารต่อไป 

นายบดินทร์ ลาน้อย  - แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ที่ไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
นายก อบต.   แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องขอให้มีการกันเงิน ซึ่งมีโครงการของหมู่ที่ 1 และหมู่อ่ืนๆ ด้วย 
   - ปีนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 30 ล้านบาท กลัวเงินอุดหนุนเขา้มาไม่ทัน 
   - ปี 63 การปิดงบดุล อบต.ทับพริก ปิดช่วงเดือนพฤศจิกายน 
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   - แจ้งเรื่องระบบไฟฟ้ารายทาง ในงบประมาณ 2565 ให้แต่ละหมู่ เข้าไว้ในแผนพัฒนา
...เพ่ิมเติมแผนไฟฟ้ารายทางเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์  

   - แจ้งช่วงปลายปีนี้ หากมีประกาศการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้ง น่าป็นการเลือกผู้ว่า
กรุงเทพฯ 

นายภาราดร เชื้อค าศรี  - แจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางที่ช ารุด ฝากสมาชิกแต่ละหมู่ท าการส ารวจ แล้วท าหนังสือแจ้ง 
รองนายก อบต.  มาท่ี อบต.ได้เลย  
   - แจ้งส าหรับ เรื่อง เสียงตามสาย ที่ไมค์ไฟช๊อต อยากให้ละอองต่อสายดินดู 
จ่าเอกไชโย อินอุ่นโชติ  - ส าหรับโครงการที่นายกแจ้งในเบื้องต้น หาก อบต.มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนา 
หน.สป.รักษาราชการแทนปลัด - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จแล้วจะ

ด าเนินการส่งให่กับสมาชิก 
 

มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 

นางโสภา หาญขุนทด   - มีสมาชิกสภา อบต.ทับพริก จะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่อง 
ประธานสภา ฯ  ที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภา อบต.ทับพริก ก็ขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทับพริก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ 2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
และขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

  


